
NGAN HANG 
CHfNH SACH xA HQI 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Ha Nói, ngày c 4 tháng 40 nám 2020 S&:b)+S1 /QD-NHCS 

QUYET DJNH 
V vic cong b thu tiic giãi quyt cong vic thrçrc thay the linh vlrc tin diing 

thuc thâm quyn giãi quyt cüa Ngân hang ChInh sách xã hi 

TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

Can cü Quyt djnh s 13 1/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cüa Thu tuóng 
ChInh phü ye vic thành 1p Ngân hang ChInh sách xâ hi (NHCSXH); 

Can ci Diu 1 v th chüc và hoat dng cüa NHCSXH ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thu tuthTlg ChInh phu; 

Can cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü ye kiêm 
soát thu t%ic hành chInh và Nghj djnh so 92/20171ND-CP ngày 07/8/20 17 cüa ChInh 
phü sira doi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj dnh lien quan den kiêm soát thu tyc 
hành chInh; 

Can cir van bàn s 705/N}ICS-PC ngày 12/02/2018 eüa Tong Giám dc 
NHCSXH huâng dan thirc hin kiêm soát thu tic giãi quyêt cong vic (TTGQCV) 
cña NHCSXH; 

Xét d nghj cUa Giám dc Ban: Pháp ch, TIn ding nguè'i nghèo. 

QUYET D!NH: 
JJiu 1. Cong b kern theo Quyt dnh nay 01 thu tçic giái quy& cong vic 

(TTGQCV) duçrc thay the lTnh virc tin diing thuc thâm quyên giâi quyêt cüa 
N}ICSXH Danh myc T[TGQCV du'çrc thay the du'crc ban hành tgi phán A, ni dung cy 
the cia TTGQCVdu'crc thay the du'cic ban hành tgiphân B kern theo Quyêt d.inh nay,). 

Diu 2. Quyt dinh nay có hiu içrc thi hành k tü ngày k. Quyêt djnh so 
2133/QD-NHCS cüa Tong Giám doe N}{CSXH ngày 27/4/2020 ye vic cong bô thii 
tiic giài quyêt cong vic m6i ban hành linh v1rc tin ding thuc thârn quyOn giái quyêt 
cüa NHCSXH het hiêu lire thi hành. 

Diu 3. Chánh Van phông NHCSXH; Giárn dc: Ban Pháp ch, Ban TIn ding 
ngtthi nghèo, các Ban chuyên mon nghip vi1 ti Hôi sâ chInh, Trung tam Dào tao, 
Trung tam Cong ngh thông tin, Sà giao djch, Chi nhánh N}ICSXH các tinh, thành 
phô và các to chüc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet dnh này./.y 

KT. TONG GIAM BOC 
P & IAMDOc 

Nguyn Dfrc Hãi 

Noi nhân: 
-NhuDieu3; 
- Cue Kiêm soát TTHC - VPCP (b/cáo); 
- Tng Giárn doe (báo cáo); 
- TruOiig BKS; các Phó TGD, KTT; 
- Website NHCSXI-I (Ban PC); 
- TTCNTT: truyOn itrans cho chi nhánh; 
NHCSXH tinh, thành phO; 

- Luu: VT, TDNN, PC. 
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THU TVC  GIAI QUYET CONG VIC DIJQC THAY THE 
LiNH VVC  TIN DUNG THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 

NGAN HANG CHINH SACH xA HO! 
(Ban hành kern theo Quye't djnh so'5.Lf54'/QD-NHCS ngàVoU tháng4Q nàm 2020 

cza Tong Giárn dOc Ngân hang ChInh sách xâ h5i) 

Phn A 
DANH MVC  THU  TVC  GIAI QUYET CONG VIC Du'QC THAY THE 

THUQC THM QUYIN GIAI QUYET CUA NGAN HANG ciiiiu SACH xA HO! 

1. Danh miic thu tyc giãi quyt cong vic cong bô 

TT Ten thu tyc Linh viyc Co quan thurc hin 

1 

Thu tiic phê duyt cho vay ngui sü ding lao dng d trã 
hrnng ngl'mg vic dôi vâi ngu?Yi lao dng. 

bat dng 

tin dçing 

NHCSXH 

noi thrc hiên thU tuc 

(cap tinh, cap huyn) 

2. Danh miic thu tiic giãi quyt cong vic bj thay th 

S 
TT 

S ho so 
TTGQCV 

Ten 
TTGQCV 

thrçrc thay th 

Ten TTGQCV 
thay th 

Ten van ban quy 
d1nh ni dung dtrçrc 

thay th 

Linh 
vic 

Co quan 
thiyc hin 

2.002293 

Thu tiic phê duyt cho 
vay ngithi sü d%ing lao 
dng d trã luong 
ngi'rng 
nguñ lao dng. 

Thu ti1c phê duyt 
cho vay ngiRñ SU 

diing lao dng d 
trã luang ngUng 
vic di vâi nguñ 
lao dng. 

5446/HD-NHCS 

ngày 20/10/2020 cUa 

Tng Giám dc 

NHCSXH huâng 

dn nghip vi cho 

vay ngithi s1r diing 

lao dong d trà 

luang ngmg vic 

di vOi ngui lao 

dng. 

Hot 
clng 
tin 

diing 

NHCSXH 
nai th?c 
hin thU 

tuc 
(ca'p tinh, 

cap huyn) 
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Phn B 
NO! DUNG CU THE CUA THU TUC  GIA! QUYET CONG VIC 

DIYC THAY THE THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET 
CUA NGAN HANG CH!NH SACH xA HO! 

Thu tçtc phê duyt cho vay ngtrôi sfr di1ing lao dng d trã itrong ngtrng 
viçc dot vo'i ngiro'l lao d911g. 

a) TrInh tir thiyc hin: 

Bu*c 1. Nguôi si diing lao dng (khách hang vay vn) 

- Lp h so d nghj vay vn theo quy djnh; 

- Chum nEt ngày 05 h&ng tháng, khách hang gi:ri b h so vay vn dn Ngân 
hang ChInh sách xà hôi NHCSXH) noi thi.ic hin thu tiic; khi np ho so, khách hang 
phài xut trinh bàn gc các loai giy ti trong h so quy djnh là ban sao d di chiêu. 

Biroc 2. NIHCSXH noi thuc hién thu tpc: 

- Tip than b h so vay vn do khách hang lip. 

- Lp Thông báo tip nhn h so vay vn gi1i khách hang. 

- Thuc hiên kim tra h so: 

+ Trithng hqp h so vay vn dy du, hçip pháp, hçp l, khách hang không có 
nq xu tai  t chüc tin dung, chi nhánh ngân hang nuóc ngoài tai  thôi dim ngày 
31/12/2019, NHCSXH xem xét, phé duyt cho vay và g11i Thông báo kêt qua phê 
duyt cho vay cho khách hang. 

+ Tri.thng hçTp không dü diu kin phê duyt cho vay, NHCSXH 1p Thông 
báo tü chi cho vay gi:ri khách hang. 

b) Cách thirc thtrc hin: 

Khách hang np h so dn NHCSXH noi thirc hin thu tic. 

c) Thành phân, s ltrçng h so: 

- D nghj vay trã luong ngrng vic cho ngui lao dng (Máu sá ha ban hành 
kern theo Quye't dinh so' 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 cia Thu hcáng ChInh 
pht): 01 bàn gc (luii tgi NHCSXHno'i thy'c hin thz 4w). 

- Danh sách ngui lao dng bj ngrng vic do ành humg cüa djch Covid-19 
(rnJu s Jib ban hành kern theo Quyet djnh sd 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 
cia Thi tithng ChInhphi): 01 bàn gc (lu'u tgi NHCSXHno'i thztc hin th tyc). 

- Bàn sao các 1oui giy t phü hçip vri loti hInh hott dng sau: 

+ Giy chirng nhn däng k doanh nghip/Giy chirng nhn däng k Hgp tác 
xa/hO kinh doanh; Quy& dnh thành 1p/Quyt djnh cho phép thành ltp cüa co quan 
nhà rnthc Co thm quyn (nu Có): 01 bàn (iuu tgi NHCSXH nc/i thy'c hiçn thu tyc,). 
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+ Giy phép kinh doanh1Giy phép hott dng/Chirng chi hành ngh (di vyi 
ngành ngh kinh doanh có diu kin hoc pháp lut có quy djnh); Giy phép du 
tu/Giy chirng nhn du tu (di vth doanh nghip duqc thành ltp bôi nba du tu 
nuác ngoai): 01 bàn (1uu tai NHCSXHno'i thy'c hiçn thu tyc). 

+ Chü'ng mirth nhân dânlThé can cuóc cong dânIH chiu con hiu 1irc cüa 
khách hang hoc ngu?i dii din hçp pháp cüa khách hang: 01 bàn (lu'u tgi NHCSXJTI 

nc/i thwc hiên thz tuc). 

+ Van bàn bt nhim ho.c c1r ngui dirng du pháp nhân theo quy djnh cüa 
Diu l t ch(rc hotc Quyt djnh cüa cci quan nhà nuóc có thm quyn: 01 bàn (iwu 

tgi NHCSXHno'i thwc hién thu tuc). 

+ Vn bàn thOa thun cüa khách hang vci nguñ lao dng v vic ngü'ng vic do 
ành hu&ng cüa dai  djch Covid-19: 01 bàn (lui NHC'SXHncri th,rc hin thu tyc). 

- Giy üy quyn (nu có): 01 bàn gc (luii NHGSXHno'i thy'c hin thu tyç). 

d) ThO'i hin giãi quyt: Trong vOng 05 (näm) ngày lam vic k tr ngày 

NRC SXH thrc hin thu tVc  nhn dy dü h sci vay von. 

d) D6i ttrçrng thiyc hin TTGQCV: Doanh nghip, t chirc, hqp tác xã, h 

kinh doanh, cá nhân. 

e) Co' quan thrc hin thu tiic: N}ICSXH nai thirc hin thu tiic. 

Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chi nhánh NIHCSXH dtp tinh, phOng 

giao djch NHCSXH dip huyn. 

g) Kt qua thiyc hin: 

- Thông báo kt qua phê duyt cho vay (Máu 03/TLNV). 

- Thông báo tü chi cho vay (Máu s 04/TLNV). 

h) Phi, 1 phi: Không. 

i) Ten mâu do'n, man to' khai: 

- D nghj vay trã lucing ngmg vic cho nguOi lao dng (Máu s ha ban hành 

kern theo Quylt djnh s 32/2020/QD-TTTg ngày 19/10/2020 cua Thu tu'óng ChInhphu). 

- Danh sách nguôi lao dng bj ngüng vic do ành hu&ng cüa djch Covid-19 
(rnJu s Jib ban hành kern theo Quyet djnh s 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 
cua Thu twó'ng ChInhphu). 

, A .A 'A k) Yen can, then kiçn thiuc hiçn TTGQCV: 

- Khách hang có nguäi lao dng dang tham gia bão him xä hi b&t buc phài 
ng1rng vic ti'r 01 tháng lien tiic tri len trong khoàng thii gian tü ngày 01 tháng 4 
nam 2020 dn ht ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

- Khách hang có doanh thu qu I nàm 2020 giàm 20% trâ len so vth qu IV 
näm 2019 hotc doanh thu qu lin k truYc thii dim xét hu&ng giàm 20% tr& lên 
so v&i cüng k näm 2019. 
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- Khách hang không có ng xu tai  các t chüc tin dung, chi nhánh ngân hang 
nuâc ngoài tai  thñ dim ngày 31 tháng 12 nàm 2019. 

- Vic giãi ngân cüa NHCSXH duçic thirc hin den hêt ngày 31 tháng 01 
näm 2021. 

1) Can cfr pháp 1 cüa TTGQCV: 

- Can ctr Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cUa Chinh phü ye tin 
dung di vi ngu?ñ ngheo và các di tuqng chinh sách khác. 

- Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye các bin pháp 
h trçi ngi.thi dan gp khó khän do dai  djch Covid -19; Nghj quyt so 154/NQ-CP 
ngày 19/10/2020 süa di, b sung Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Cbinh 
phü v các bin pháp h tr?  nguii dan gp khó khán do dai  djch Covid-19. 

- Can cü Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, Quy& djnh s 
32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 sira &M, bô sung mOt  so diêu Quyêt djnh s 
15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuàng ChInh phU quy dnh v vic thc 
hin các chInh sách h trçi nguii dan gp khó khan do dai  djch Covid- 19; 

- Van ban s 5446/HD-NHCS ngay 20/10/2020 cüa Tng Giám dc 
NIETCSXH hithng dn nghip v1i cho vay ngu?i sir diing lao dng d trâ lrnmg ngl'rng 
vic d& vói nguôri lao dng. 
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Mus11a 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
Bc 1p - Tw do - Hanh phüc 

BE NGH! VAY 
TRA LU'(NG NGNG VIC CHO NGIf(M LAO BONG 

KInh g1ri: Ngân hang ChInh sách xã hi  

I. THÔNG TIN YE NGIfI SU DVNG  LAO BQNG1  

1. Ten doanh nghip/t chüc/hqp tác xã!h kinh doanhlcá nhân2:  

2. Ho và ten ngui di din Chüc vw  

- Chüng minh nhân dân/H chiu/Thé can cuic cong dan s:  

-Ngàycp Noicp:  

3.Gityüyquyênsô ngày / / cüa  

4.Diachi:  

5. Diên thoti:  

6. Ma s thug  

7. Giy chimg nhn dang k doanh nghip/hçp tác xã/h kinh doanh s:  

Do Cpngày  

8. Quyt djnh thành ltp sé3:  

9. Giy phép du tu/Giy chirng nhn du tix4  s&  

Do Cap ngây  

10. Gity phép kinh doanh1Gi.y phép hoat dng/Chirng chi hành ngh 5  s&  

thai hn con thii htn hiu 1irc (thang, näm)  

1 Khi np H sa vay, ngri sr diving lao dng cung cp ban g6c: Giy Uy quyn (nu cO); Giy t phü hcip 
vai loai hinh hoat dông Giây chung nhân dang ky doanh nghiep/Giay chung nhân dang ky Hap tac xãlhô 
kinh doanh; Quy& djnh thành 1p cUa ca quan nhà nuàc có thâm quyën (neu cO); Giây phép kinh 
doanh/Giây phép hoat dnChüng chi hành ngh (dôi vài nganh ngh kinh doanh có diêu kin hoc pháp 
luât có quy djnh); Giây phép du tu/Giây chfrng nhn dau tu (doi von doanh nghip thrqc thành 1p boni nhà 
dâu tu nirâc ngoai) dé ngân hang kiém tra, d6i chiêu. 

2 Di vâi Ca nhân có sir ding, thué muàn lao dOng nhung không phâi dang k doanh nghip/hap tác xalhO 
kinh doanh. 

Di vOi t chU'c duçc thành 1p theo quyt djnh cUa ca quan nhà nuoc có thm quyn. 
Di vâi doanh nghip dugc thành 1p boni nhà du ti.r nuâc ngoài. 
Di vO,i nganh ngh kinh doanh có diu kin hoac pháp lust quy djnh. 
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11. Tài khoàn thanh toán s: . ti Ngân hang  

12. Vn tir có/vôn diêu 1/vôn góp  

II. DOANH THU SO SANH GIU'A CAC KY THEO QUY B!NH  vA T!NH 

HINH SI DVNG  LAO BONG 

1. Doanh thu so sánh gitra các ki theo quy dinh 

(Nguôi str dung lao dng kê khai doanh thu theo quy djnh v diu kin vay tai 
Quyt djnh sira di, b sung mt s diu Quyt djnh s 1 5/2020/QD-TTg ngày 24 
tháng 4 näm 2020 cUa ThU tithng ChInh phU)  

2. TInh hInh str ding lao dng, tiên lixang 

- Tong sé lao dng  nguèri. Trong do, so lao 

dng dóng báo him xã hi thu?ing xuyên dn th?yi dim lam thU tiic vay vn là: 
lao dng. 

- S lao dng ngtmg vic tháng /202ft lao dng6. 

- Tin luang ngtmg vic phái trâ tháng /2020 1à dng. 

III. BE NGH! VAY VON 

D nghj Ngân hang ChInh sách xã hi  
cho vay d trã luang ngtrng vic cho ngithi lao dng tháng /2020 ciii th nhu sau: 

- So tin vay dng 

(Bang chtt  ) 

- Mic dIch sU ding vn vay: d trà lucmg ngtrng vic cho  lao dng trong 
tháng . näm 20 

- Thai han  vay van: tháng. 

- Lãi su.t vay vn: %/näm, lãi sut qua han: %/näm. 

- Ngun trà nç và kê hoach trã nçi 

+ Nguôn tiên trã ncr  

+ Ké hoach trà no  

6 Khi np H sa vay, ngithi sir dung lao dOng  cung cp bàn g6c các van bàn thOa thun ngirng vic git?a 
ngii sir ding lao dng vài ngui lao dng. 
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IV. CAM KET CUA KHACH HANG 

1. Chju trách nhim truâc pháp 1ut v sir chInh xác, trung thrc cüa các thông tin 

dâ cung dip neu trên. 

2. Tuân thu các quy djnh v cho vay, chju sr kim tra, giám sat vic s1r dyng von 

vay cüa Ngân hang ChInh sách xâ hi và các cci quan chüc náng theo quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

3. Thrc hin dy dü các cam kt vâi Ngân hang ChInh sách xã hi, sir ding tiên 

vay dung mic dIch, dung di tuclng, trâ nçi dy du, dung hn theo k hoach. 

4. Thii dim ngày 31 tháng 12 nàm 2019, không có nc xtu tii các t chIrc tin dçing, 

chi nhánh ngân hang nuc ngoài. 

5. Dung các tài san thuc sâ hru hp pháp cüa mInh d trã nç Ngân hang ChInh 

sách xã hôi./. 

ngây. . . .tháng. . . .nàm  

NGU'OI BA! DIN VAY VON 

(Kj, ghi rô hQ ten, dóng dá'u) 
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TEND€NV! CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

   

Mu s lib 

DANH SACH NG!Rfl LAO DQNG B! NGUNG VIC DO ANH HUONG CUA DCH COVID-19 

Tháng .../2020 

Ten dcm vj Ma s doanh nghip Ma s thu&  

Ngành ngh kinh doanh chInh:  Mirc liiong ti thiu vüng áp diing  

Dja chi: Tng s lao dng thung xuyên tai  doanh nghip Tng s lao dng bj ngüng vic:  

TT H9 và ten 

Ngày, tháng, 
näm sinh So 

CMND/ 
CCCD 

Phông/ban/ 
phân xirO'ng 

lam vic 

Loti hçrp 
dng lao 

dng 

Ma so bão 
him xa hi 

Thôi gian ngirng vic 
Tng s tin 

hro'ng phái trã 
(ngàn dng) 

S tiên dé 
ngh vay dê 
trã hrong 

ngfrng vic 
(ngàn dông 

Tu' ngày/ 
tháng dn 
ngay/tháng 

Thô'i gian 
(tháng) Nam Nfr 

1 

2 

xAc NHN CUA TO CH1XC CONG DOAN Ngày.... tháng.. näm.... 
(K3 ten và dóng dá'u) DAI DI1N NGIfOI SU' DVNG  LAO DQNG 

(K3 ten và dóng dá'u) 
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